Protokoll telefonmöte - styrelsen Svensk Förening för Klinisk
Cytologi (SFKC) 140225 kl16:00-17:00
Närvarande:
Christina Kåbjörn, Janne Malina, Edneia Tani, Henryk Domanski, Henrik Edvardsson, Anna Kellin,
Louise Pettersson, Irene Silverlo
Frånvarande: Christina Kåbjörn tar ordföranderollen som sittande ordförande och mötet öppnas.
1,Vårmöte - årsmöte - Louise kan ej medverka-sekreterare? Christina
Henryk Domanski agerar sekreterare i Göteborg på årsmöte och styrelsemöte.
Styrelsemöte avskilt i samband med lunchen 10/4. Lokal för årsmöte bokat.
Diskussion kring föreläsare, någon miss i kommunikationen. Annika Dejmek – om exudat har
bekräftat men finns ej med i det preliminära programmet. Edneia tar kontakt med Evrim.
2, Nasiells
A, Hur ser det ut på hemsidan? Ny uppdaterad informationen finns. Då den nya informationen kom
ut så sent så förlängs ansökningstiden till den 15/3.
B, 2 ansökningar hittills. Louise ser till att ansökningarna kommer styrelsen tillhanda i tid före nästa
styrelsemöte. Beslut tas på styrelsemötet i Göteborg. Christina uppdaterar hemsidan med hjälp av
Karin.
3, Cytodiagnostikerutbildningen 30 p - inställd – Christina
Bara 2 sökanden. Kursledningen hade velat ha minst 10 sökanden. Den nya längre utbildningen
planeras till hösten 2015.
4, Hemsida – Christina
Stipendier är uppdaterad.
Möten/kongresser skall uppdateras med 38:e Europeiska cytologikongressen i Genève i september
och med ”vårmötet” i Göteborg i april.
Första sidan är ej uppdaterad. Detta skall ombesörjas av Christina.
Christina tar kontakt med webmaster Karin snarast och uppdaterar hemsidan.
5, Sveriges cytodiagnostiker -Cytologförening-dialog? Vart är vi på väg? Christina, Louise
Kort diskussion. Historik från bl. a. Irene. Även relationen KVASTgruppen i exfoliativ cytologi-SFKC,
vad är expertgruppen? (Henrik, Irene) Relationen SFKC-SVFP(patologföreningen). Vart är vi på väg-

frågan planeras tas upp som huvudpunkt på styrelsemötet till hösten. Heldagsmöte. Samtliga tycker
att frågan är viktig och skall prioriteras.
6, Övriga frågor – Louise, Christina, Henryk
A, Ny medlemsförfrågan tas upp av Louise; Ute Engel. Föreslagen av Ingvar Jarlsfelt och Eva Niléhn.
Punkten sparas till stämman.
B, Henryk har fått fråga om medlemskap från Agnes Hegedus i Örebro. Hon har fått information om
ansökningsförfarandet. Henryk sköter kontakten. Punkten sparas till stämman.
C, Henryk har fått fråga om att ev arrangera European Congress of Cytology 2019 istället för 2018.
Styrelsen är positiv till att senarelägga värdskapet.
Henryk tar även upp frågan om att arrangera the European Tutorial 2017 el 2018? Detta är en mindre
tillställning och kan ge värdefull kunskap inför att arrangera ett större möte. Att få the European
Tutorial till Sverige är önskvärt. Det mötet sponsras av europaföreningen, vilket gör att det ej blir ett
stort ekonomiskt risktagande. Henryk sköter kontakten med Dr Martin Tötsch.
Janne tar upp frågan om betalning till European Society. Påminnelser skickas ej ut. Henryk skall
undersöka frågan.
7, Nästa möten – Christina
Styrelsemöte under vårmötet i Göteborg
Årsmöte / stämma under vårmötet i Göteborg
Styrelsetelefonmöte före sommaren 2014

8, Christina avslutar mötet.

Louise Pettersson
sekreterare Svensk förening för Klinisk Cytologi

justerat av
Christina Kåbjörn, ordförande Svensk förening för Klinisk Cytologi

